Zápis z valné hromady Wi-Fi-Vit Network z.s.
IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov
Valná hromada se konala dne 13.5.2015 od 16:30 hodin ve Vítkově v jídelně základní školy.
Valná hromada byla svolána předsedou Jiřím Janečkem a to pozvánkou publikovanou na
WWW serveru spolku a současně rozeslanou všem členům spolku elektronickou poštou nejméně 14
dní před konáním valné hromady. Součástí oznámení je i níže uvedený návrh programu. Valná
hromada byla tedy svolána ve lhůtě a způsobem, který požadují stanovy.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sestavení prezenční listiny valné hromady
Volba ověřovatele valné hromady
Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Schválení / doplnění programu valné hromady
zpráva rady o hospodaření za rok 2014
zpráva kontrolora o revizi hospodaření za rok 2014
modifikace finančního řádu
modifikace provozního řádu
zpráva o stavu a rozšiřování sítě Wi-Fi-Vit Network
diskuse
závěr

Průběh valné hromady:
1. Sestavení prezenční listiny valné hromady
Předseda spolku Jiří Janeček zahájil v 16:30 po předchozí písemné prezenci členů valnou
hromadu a pronesl úvodní slovo.
2. Volba orgánů valné hromady
Radou spolku zvolený předsedající valné hromady Jiří Janeček poté vyzval přítomné ke zvolení
ověřovatele valné hromady, kterým byl návrhem z pléna vybrán p. Želinksý Roman. Tento návrh byl
valnou hromadou schválen většinou 17 hlasů z celkového počtu 17.
3. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Na základě prezenční listiny (viz příloha č. 1) ověřovatel konstatoval, že z celkového počtu 903
členů (ke dni 13.5.2015) je dle předložené prezenční listiny přítomno 17 členů (nebo zástupců těchto
členů s předloženou a platnou plnou mocí pro účely zastupování na valné hromadě). Jelikož tento
počet přítomných členů není dostatečný pro usnášení řádné valné hromady (pro právoplatné
usnášení řádné valné hromady je dle stávajících stanov nutná účast více jak padesát procent členské
základny), předsedající tuto řádnou valnou hromadu ukončil pro nedostatečný počet přítomných
členů. Dle platných stanov bylo možné v čase 16:50 prohlásit i tuto valnou hromadu za
usnášeníschopnou s dodržením navrženého programu původní, řádné valné hromady.

4. Schválení / doplnění programu valné hromady
Předsedající Jiří Janeček seznámil přítomné s navrženým programem třinácté valné hromady.
Program byl následně v nezměněné podobě akceptován.

5. zpráva rady o hospodaření za rok 2014
Předsedající Jiří Janeček seznámil přítomné se zprávou rady o hospodaření za rok 2014 (viz
příloha č.2 tohoto zápisu). Valná hromada následně jednomyslně (17 hlasy) schválila zprávu rady
spolku o hospodaření za rok 2014.
6. zpráva kontrolora o revizi hospodaření za rok 2014
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti kontrolora seznámil předsedající v zastoupení přítomné se
zprávou kontrolora o revizi hospodaření za rok 2014 (viz příloha č.3 tohoto zápisu). Zjištěné
nesrovnalosti byly vysvětleny a jejich řešení bylo valnou hromadou akceptováno. Valná hromada
následně jednomyslně (17 hlasy) schválila zprávu kontrolora o revizi hospodaření spolku za rok 2014.
7. modifikace finančního řádu
Předsedající Jiří Janeček seznámil přítomné s návrhem změny finančního řádu. Jelikož nikdo
z přítomných nepřednesl žádné návrhy změn nového finančního řádu, předsedající nechal hlasovat o
schválení navržených změn s následujícím výsledkem:

Výsledek hlasování:
pro: 17 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Finanční řád se mění tímto novým zněním přijatým valnou hromadou a nabývá účinnosti od
1.6.2015. Schválený text je uveden v příloze č. 4 k tomuto zápisu.

8. modifikace provozního řádu
Předsedající Jiří Janeček seznámil přítomné s návrhem změny provozního řádu. Jelikož nikdo
z přítomných nepřednesl žádné návrhy změn nového provozního řádu, předsedající nechal hlasovat o
schválení navržených změn s následujícím výsledkem:

Výsledek hlasování:
pro: 17 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Provozní řád se mění tímto novým zněním přijatým valnou hromadou a nabývá účinnosti od
1.6.2015. Schválený text je uveden v příloze č. 5 k tomuto zápisu.

9. zpráva o stavu a rozšiřování sítě Wi-Fi-Vit Network
Předsedající Jiří Janeček přednesl zprávu o stavu a rozšiřování sítě Wi-Fi-Vit Network, viz. příloha
č.6 tohoto zápisu. K přednesené zprávě nikdo z přítomných nevznesl žádných námitek.
10. diskuze
Dle tohoto bodu programu následovala diskuse. V rámci diskuze nebylo projednáváno žádné
téma, které by si svou povahou či závažností vynutilo uvedení v tomto zápisu.

11. závěr
Dle tohoto budu programu předsedající Jiří Janeček ukončil 13.valnou hromadu Wi-Fi-Vit
Network z.s.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – listina přítomných
Příloha č. 2 – zpráva rady o hospodaření za rok 2014
Příloha č. 3 – zpráva kontrolora o revizi hospodaření za rok 2014
Příloha č. 4 - nové úplné znění finančního řádu
Příloha č. 5 - nové úplné znění provozního řádu
Příloha č. 6 - zpráva o stavu a rozšiřování sítě Wi-Fi-Vit Network
Ve Vítkově dne 13.5.2014

...........................................................
Předseda

...........................................................
Ověřovatel

Prezenční listina je s přihlédnutím na
umístění tohoto zápisu na WWW stránkách
zapsaného spolku uložena v originále spolu
s originálem tohoto zápisu. Jako příloha
elektronické verze nebude publikována
z důvodu možného zneužití podpisů členů
spolku třetími osobami.

Přílohy číslo 4 a 5 jsou umístěny v aktuální
podobě na WWW stránkách zapsaného
spolku.

